
Adnan Kahveci Bulvarı No: 198  Aker Plaza 34188 Bahçelievler – İstanbul / TÜRKİYE 
Tel: 0212 452 89 19  Fax: 0212 452 89 78 

www.istanbulymm.com  www.istanbulglobalbd.com 
 

 1 
 2 

 3 
SAYI: 2021/10      TARİH: 01.02.2021 4 
 5 

KONU: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ORANLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR. 6 

7 

http://www.istanbulymm.com/
http://www.istanbulglobalbd.com/


SİRKÜ NO 2020 / 10 
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30.01.2021 tarih ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3469 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6802 
sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun “Özel iletişim vergisi” başlıklı 39. maddesinin birinci fıkrasının (a), 
(b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen oranların % 10 olarak uygulanmasına karar verilmiştir. 

Değişiklik öncesi madde metni: 

Madde 39 - 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev 
veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca 
bu Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya 
yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin (kablo tv altyapısı üzerinden teknik olarak verilebilecek her türlü 
hizmetleri dışında, görev sözleşmesi ile ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarının 
hakları, yönetimi ve işletme yetkisine sahip olanlar hariç); 

a) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için 
yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri %7,5, 

b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri 
%7,5, 

c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti %5,  

d) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri %7,5, 

Oranında özel iletişim vergisine tâbidir. 

Değişiklik sonrası madde metni: 

Madde 39 - 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev 
veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca 
bu Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya 
yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin (kablo tv altyapısı üzerinden teknik olarak verilebilecek her türlü 
hizmetleri dışında, görev sözleşmesi ile ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarının 
hakları, yönetimi ve işletme yetkisine sahip olanlar hariç); 

a) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler 
için yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri %10, 

b)  Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri 
%10, 

c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti %10, 
d) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri %10, 

Oranında özel iletişim vergisine tâbidir. 

Bu karar 30.01.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİZ…  
 
Bilgi:  
Sirkülerlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi alabilmek için denetim ekibiyle iletişime geçebilirsiniz. 
Sirkülerler numara sırası takip eder. Ulaşmayan sirkülerler için lütfen bilgi veriniz. 

http://www.istanbulymm.com/
http://www.istanbulglobalbd.com/
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210130-25.pdf

	KONU: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ORANLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR.

